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SZABAD A PÁLYA.
Most már szombati és
vasárnapi napokon,
két kapun engedik be
a vásárlókat a Tokaji
úti Vásártérre. STRANDOLÓS NYÁR
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NIGÉRIAI HALLGATÓK.
Senki ne lepõdjön
meg, ha szeptember-
tõl egy nagyobb
csapatnyi színes bõrû
fiatallal találkozik a
belvárosban.

180 tanítási nappal ma elkezdõdött a 2017/18-as tan-
év. Nyíregyházán közel 27 ezer diáknak csengettek be.
Õk ebben a tanévben 2018. június 15-éig koptatják majd
a padokat.

Persze, az idei év is sok változást hozott. 2017 szep-
temberétõl például az elsõtõl a kilencedik évfolyamig
minden diák automatikusan ingyen tankönyvet kap, ami-
re az állam 12 milliárd forintot különített el, Nyíregyhá-
zán pedig tanszertámogatást biztosítanak a nyíregyházi
lakcímmel rendelkezõ általános iskolák alsó tagozatosai-
nak számára, a hátrányos helyzetû gyerekeknek bérlettá-
mogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ kisdiákoknak pedig 6 ezer forintos Erzsébet-utal-
ványt nyújtanak. Noha a diákoknak még 10 hónapot vár-
ni kell arra, hogy újra beköszöntsön a vakáció, érdemes
ezt az idõszakot is megtervezni, amihez a következõkben
egy kis segítséget nyújtunk:

VÉGE A VAKÁCIÓNAK, ELSTARTOLT AZ IDEI TANÉV

Szerencsére eddig is inkább tüzes, mint vizes volt a VIDOR: a fergeteges fõtéri hangulatot nem igazán
akadályozta rossz idõ. Bár a pénteki és szombati program is erõs a színházban és az utcán egyaránt, a végén
lesz még egy, azaz több nagy durranás: azt a látványos tûzijátékot, ami augusztus 20-án a kedvezõtlen
idõjárás miatt elmaradt, a fesztivál zárónapján pótolják. Tehát szeptember 2-án, szombaton ezért (is) várnak
szeretettel minden kedves érdeklõdõt a Kossuth térre. Az égi látványosság 22 órakor kezdõdik. (Képünkön
pedig egy kellemes, délutáni családi pillanat, mert nemcsak színházi elõadások és koncertek, hanem az ilyen
programok miatt is kedvelik a derûs hetet a nyíregyháziak. További részletek a 12-13. oldalon.)

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS ÉS ÚTZÁR A DEBRECENI ÚTON
A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elve-

zetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû projekt kapcsán 2017.
szeptember 2-án, szombat reggeltõl jelentõs forgalmirend-változásra kell számítani
Nyíregyházán a Debreceni út, Tünde utcai csomópontban. A Tünde utcáról kizáró-
lag jobbra, a város irányába lehet kikanyarodni, tilos egyenesen áthaladni onnan a
Simai út irányába, valamint balra kanyarodni a Debreceni útra, Debrecen irányába.
A 4. számú fõútról Debrecen és a város felõl továbbra is megengedett a kanyarodás
a Tünde utcára. A forgalmi rend elõreláthatólag 5-6 napig lesz fenntartva. Szombat
este 23 órától vasárnap reggel 5 óráig teljes útzárra kell számítani a Debreceni út
irányából a Tünde utcára. Kérik a gépjármûvezetõket, hogy körültekintõen közle-
kedjenek az érintett csomópontnál.
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ILYEN LESZ A 2017/2018-AS TANÉV
A 2017/2018-as tanév elsõ tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek).
A 2017/2018-as tanév utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek).
A végzõs középiskolások utolsó tanítási napja 2018. május 3.
A 2017/2018-as tanév elsõ félévének utolsó napja 2018. január 26.
Õszi szünet 2017. október 30-ától november 3-áig tart.
Téli szünet 2017. december 27-étõl 2018. január 2-áig tart.
Tavaszi szünet 2018. március 29-étõl 2018. április 3-áig tart.
Országos kompetenciamérés 2018. május 23.
A diákok fizikai állapotát és edzettségét felmérik 2018. január 9. és április 27. között.
Õszi írásbeli érettségi 2017. október 13-án kezdõdik és október 27-éig tart.
Õszi Emelt szintû szóbeli érettségi vizsgák 2017. november 9. és 13. között.
Õszi Középszintû szóbeli érettségi vizsgák 2017.  november 20. és 24. között.
Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2018. május 4-én kezdõdik és május 28-áig tart.
Emelt szintû szóbeli vizsgák 2018. június 7. és 14. között.
Középszintû szóbeli vizsgák 2018. június 18. és 29. között.

TÛZIJÁTÉKKAL ZÁR A VIDOR
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FÉNYKÉPEK SÓSTÓRÓL
A régmúlt Sóstóját fedezhetik fel az

érdeklõdõk a Pálinkaházban. A bemu-
tatóépületben Boros György fotográfus
alkotásai tekinthetõek meg jövõ tava-
szig. A mûvész a tárlaton az elmúlt év-
tizedekben készített fotóinak digitálisan
felújított változatait összegezte.

ROPTÁK A TÁNCOT
Nyírségi, kalotaszegi és rábaközi

táncokat is tanultak azok a fiatalok,
akik részt vettek a Nyírség Kárpát-me-
dencei Néptánctáborban Nyíregyhá-
zán. Az ingyenes eseményen közel
150 gyermek ropta, többek között Ti-
szavasváriból és Nagykállóból is.

SZENVEDÉLYES PRÓBÁK
A Carment, a világ- és operairoda-

lom egyik legszenvedélyesebb törté-
netét próbálják a Móricz Zsigmond
Színházban. Rendezõje a társulat mû-
vészeti tanácsadója, Sediánszky Nóra
dramaturg. A fõszerepekben Kosik Ani-
ta és Nagyidai Gergõ.

ELKÉSZÜLT AZ ÜDÜLÕ
Megújult Magyar Köztisztviselõk,

Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezetének a sóstói
Szindbád sétányon lévõ üdülõje az
önkormányzat támogatásával. A ház
és a hozzá tartozó kert már komoly fel-
újításra szorult.

NYÍREGYHÁZÁN TESZTELTÉK
A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-

parancsnokságon a legújabb, mûsza-
ki mentéshez használt Weber eszkö-
zöket tesztelték a beosztott tûzoltók,
akik a vágási gyakorlaton, egy autó-
roncson próbálhatták ki az új techno-
lógiájú vágó- és feszítõeszközöket.

KISZABADULTAK A MÉHEK
Utánfutón lévõ kaptárakból kisza-

badult méhraj lepett el egy Északi kör-
úton lévõ parkolót kedden. Az esethez
a rendõrök segítségét is kérni kellett.
A szakemberek végül elszállították a
rakományt, és a méhek is visszakerül-
hettek eredeti helyükre.

SZÉPÜL A TORNAPÁLYA
Jó ütemben zajlik a Sóstói-erdõben

található Erdei Tornapálya felújítása. A
tervezett átadásra még várniuk kell a
kicsiknek, de várhatóan szeptember-
ben gyerekzsivalytól lesz hangos a
komplexum, mely a NYÍRERDÕ Zrt.
saját fejlesztéseként valósul meg.

DUPLÁN SZABAD A PÁLYA
A NAGYBANIRA

A Tokaji úti Vásártérre naponta több szá-
zan látogatnak ki, a vásárlók és eladók szá-
ma pedig hétvégente jóval ezer fölött van,
ami a 38. számú útnak – innen lehet leka-
nyarodni a vásártérre – is nagy leterheltsé-
get jelent. Mostantól azonban már szom-
bati és vasárnapi napokon, két kapun en-
gedik be oda a vásárlókat.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Tokaji úti
Vásártér a bevásárlóturizmus egyik célállo-
mása Nyíregyházán, népszerûsége folya-
matosan növekszik. Kovalecz Róberttõl, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. Piac- és vásártér
üzemeltetési irodájának vezetõjétõl meg-
tudtuk, a problémásabb, hétvégi napokon
2200–2600 autó hajt át a nagybani piac ka-
puján, ami a 38-as számú fõútnak nagy le-
terheltséget jelent és sokszor akadályozza
az áthaladó forgalmat is. Most már azon-
ban várhatóan a piac megközelítése köny-

nyebb lesz, hiszen szombati és vasárnapi
napokon a Tokaji út forgalma függvényé-
ben, két kapun engedik a vásártér területé-
re a vásárlókat. Éppen ezért a hét elején új
forgalmi sávok jeleit festették fel az érintett
területen.

– Egyelõre sok pozitív visszajelzést kap-
tunk, bízunk benne, hogy a két kapu eny-
híteni fog a sokszor feltorlódott forgalmon.
Azzal azonban számolni kell, hogy legalább
egy hónapra szükség lesz ahhoz, hogy a
visszatérõ vásárlók is megszokják a válto-
zást – hangsúlyozta az irodavezetõ.

A nagybani piacot fenntartó NYÍRVV
Nonprofit Kft. az elmúlt idõszakban több
mint nettó 55 millió forintot fordított a kom-
fortosabb vásárlási és árusítási feltételek
megteremtésére. A jövõben azonban újabb
fejlesztések várhatók, ami érinti majd az
elektromos és a tûzivízhálózatot, valamint
a járdafelújítást is.     (Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÜNNEPI KITÜNTETÉS
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

munkakörében hosszú idõn át végzett
kiemelkedõ munkája elismeréseként
Tûzoltósági fõtanácsosi címet adomá-
nyozott  Varga Béla tûzoltó ezredesnek,
a megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság igazgatójának.

ÚJ KORMÁNYMEGBÍZOTT
Román Istvánt, a Földmûvelésügyi Mi-

nisztérium agrárszakképzésért felelõs he-
lyettes államtitkárát nevezte ki a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt
vezetõ kormánymegbízottá Orbán Viktor
miniszterelnök – az errõl szóló határozat
a Magyar Közlöny legfrissebb számában
jelent meg.

A határozat szerint a kormányfõ a Mi-
niszterelnökséget vezetõ miniszter javas-
latára augusztus elsejei hatállyal nevezte
ki Román Istvánt. Az elõzõ kormánymeg-
bízottat, az azóta elhunyt Kozma Pétert
januárban mentették fel tisztségébõl. A 

kormany.hu  oldalon olvasható életrajza
szerint a 42 éves Román István 2009 és 2010
között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés alelnöke, 2010 és 2014 között a
Fidesz országgyûlési képviselõje volt, az FM
helyettes államtitkárának 2014-ben nevez-
ték ki.                       (MTI)

CSALÁDBARÁT PROGRAMOK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az elmúlt évben már többször
is szervezett programokat az önkormány-
zati dolgozók gyermekei számára, ezzel
is elõsegítve a munka és a magánélet
összehangolását.

Legutóbb például a múlt héten, amikor
is naponta 20–25 gyermek tekinthetett be

médiacégünk, a Város-Kép Nonprofit Kft.
mûködésébe (képünkön), de az élmény-
programok során a természetjárás is hang-
súlyos szerepet kapott. A gyerekek felfe-
dezték a Bujtosi városligetet, a Sóstó-er-
dei tanösvényt és az Igrice mocsárt is. Az
aktív kikapcsolódást mozi és kézmûves
foglalkozások tették teljessé.
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Igazán kitûnõ reklámot kapott az elmúlt hetekben Nyír-
egyháza: országos tévécsatornák is sugározták a Vásár-
helyi Forgatag beharangozóját, melyben rendszeresen
hozzátették, hogy Nyíregyháza lesz a díszvendég. Most
már múlt idõben kell fogalmaznunk, hozzátéve, hogy nagy
sikert aratva. Múlt héten egy újabb erdélyi nagyvárosban
tettük le a névjegyünket.

Az, hogy Nyíregyháza megjelenik egy-egy jelentõsebb
romániai, magyarok által is lakott település kiemelkedõ
rendezvényén, nem újdonság. Az elmúlt két esztendõben
– a kormányzat ezirányú támogatását is élvezve – számos
helyen mutathattuk meg turisztikai-kulturális-gasztronó-
miai kínálatunkat, egyre több érdeklõdõt és vendéget sze-
rezve Nyíregyházának.

BEJÁRTUK ERDÉLYT

– Kolozsvár, Nagybánya, Arad, Nagyvárad, Sepsiszent-
györgy, Temesvár, volt, ahol kétszer is jártunk – sorolja a
nagyobb városokat Furkóné Szabó Marianna. A Nyíregy-
házi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje kérdésünkre hoz-
zátette: – Mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket, és
azért is volt fontos a bemutatkozásunk, mert például sokan
vannak olyanok, akik hallottak már Nyíregyházáról, de még
nem jártak itt, vagy az attrakcióink közül kizárólag az állat-
parkig jutottak. Sõt, többeknek újdonság volt, hogy Sóstó-
gyógyfürdõ egy kitûnõ fürdõhely is, amit így sokan beter-
veznek majd a programjukba ígéretük szerint.

DIVATBA JÖTTÜNK

S hogyan kerültünk Marosvásárhelyre? Érdekes, hogy
eddig õk csak testvér- és partnervárosokat invitáltak dísz-
vendégnek, mi vagyunk az elsõ kivételek – a jó hírünk
miatt. Kezd divatba jönni a határon túl is Nyíregyháza, s a
korábbi sikeres kitelepüléseink alapozták meg, hogy Ma-
rosvásárhelyen is kiemelt figyelmet kapjunk. – Az ottani
szervezõk, a Marosvásárhelyért Egyesület keresett meg
minket, még személyesen is eljöttek elõzetesen Nyíregy-
házára. Azt mondták: egyébként is ez a lényege ennek a
másfél hétnek, hogy közelebb hozza egymáshoz az em-
bereket, kapcsolatok szövõdjenek a határon innen és túl
élõk között, ráadásul ez a forgatag fõként a családokra
koncentrált, ami nekünk kiemelkedõen fontos célcsoport
a turisztikában – tájékoztatott az ügyvezetõ.

SOKSZÍNÛEN KÍNÁLTUK MAGUNKAT

S hogy mit kaptak tõlünk az ottaniak és az oda érkezõk?
Tirpák ételeket, eredetvédett pálinkákat, LEGO játszóhá-
zat, az állatpark és a fürdõk mellett most a múzeumfalu
színvonalas bemutatkozását is, játékokat nyereményekkel,
és egy kis masszázst, mert a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. még
ezzel is készült. A hangulatot a Szabolcs Néptáncegyüttes
szolgáltatta a sátrak körül, akik önálló elõadással és tánc-
házzal is jelentkeztek, Veres Amarilla paralimpikonunkat
pedig pódiumbeszélgetésre hívták. A sok közvetlen érdek-
lõdés mellett az ottani, pozitív sajtóvisszhangunk is kiemel-
ten fontos, és lényeges hozadék, hogy dr. Kovács Ferenc
polgármester ebben a városban is tudott egyeztetni kollé-
gájával és a Maros Megyei Tanács elnökével.

JÓ PARTNEREINKKÉ VÁLHATNAK
Nyíregyháza minden téren kiemelt figyelmet kapott.

Már a beharangozó sajtótájékoztatón is kérdezték a
helyszínen dr. Kovács Ferencet, s a polgármester a
Kultúrpalota nagytermében tartott ünnepélyes megnyi-
tón is a mikrofon elé lépett, csakúgy, mint Seszták
Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke. Dr. Dorin Florea,
Marosvásárhely és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere találkozóján egyeztettek a két város
közötti együttmûködési lehetõségekrõl a gazdaság, a
kultúra, a turizmus és a szociális területen. A maros-

MAROSVÁSÁRHELYEN IS JÓ HÍRE LETT NYÍREGYHÁZÁNAK

vásárhelyi városvezetõ  érdeklõdött a közös pályázati
lehetõségek és a nemzetközi pilótaképzés iránt, a re-
pülõtér mûködését is beleértve, s felkeltette a figyel-
mét, hogyan, milyen megoldásokat alkalmaz Nyíregy-
háza az idõsügy és a fogyatékos emberekkel  való tö-
rõdés területén, melyeknek sikerét országos díjak is
visszaigazolják.

SZÍVESEN LÁTNAK MINKET

A mostani kitelepüléssel – melynek megvalósításában
sokat segített a Nyírség Turizmusáért Egyesület is – persze
nincs vége a folyamatnak, ami a Turisztikai Világszövet-
ség érdeklõdését is felkeltette. (Mint ismert, a teljes jogú
társult tagságunkról, elsõ magyar városként, szeptember-
ben lehet végsõ döntés Kínában.) – Legközelebb Temes-
várra megyünk, ismét, hiszen az ottani szervezõk a tava-
lyi népszerûségünk okán ragaszkodtak a részvételünkhöz
a szeptember végi rendezvényen. S hogy itthon is kereset-
tek vagyunk, az is bizonyítja, hogy a jövõ hét végi, VII.
Jász Expo és Fesztivál kiemelt vendége lesz városunk –
tekintett elõre is Furkóné Szabó Marianna.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Szabolcs Néptáncegyüttes is képviselte Nyíregyházát
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A STRANDOKÉ (IS) VOLT EZ A NYÁR
Lapunk megjelenésekor, pénteken már újra megteltek

az iskolapadok, megszólalt az év elsõ csengõje, és diákok
ezrei hagyták hátra maguk mögött a nyári vakáció nyúj-
totta élményeket. Ha azonban az idõjárás a hétvégén még
kegyes lesz hozzánk, lehet – idén utoljára – egy hatalma-
sat csobbanni a Tófürdõ vizében, vagy éppen a Parkfürdõ
medencéiben, ugyanis a szezon végeztével hétfõn már
ezek is bezárnak, és jövõ nyárig csak a Júlia fürdõ, a Für-
dõház, valamint az Aquarius Élményfürdõ fogadja majd
a vendégeket.

A strandolás szerelmeseit elkényeztette a nyári idõjá-
rás, hiszen túl vagyunk több hõségriadón, „veszedelmes”
hõhullámokon, és a melegrekord is megdõlt. Aki tehette,
vizek közelébe menekült, hogy így vészelje át a forró nyári
napokat. Ennek is köszönhetõ, hogy Sóstón a fõszezon-
ban ezrek csobbantak a Parkfürdõ medencéiben, de so-
kan pihentek az Aquarius Élményfürdõben, valamint a
Tófürdõn is.

MÉG NINCS VÉGE...

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje lapunk kérdésére elmondta, turisztikai szempont-
ból jó szezon volt az idei is. Tavaly a Parkfürdõ 226 ezer
vendéget fogadott, idén pedig már most 224 ezernél tar-
tanak – ebben a számban a céges családi napok résztve-
või, valamint a táborozók nincsenek benne –, úgy, hogy a
szezonnak még nincs vége, hiszen elõttünk áll egy hétvé-
ge. Az idõjárás különösen kedvezett a Tófürdõnek is. Ott
2015-ben volt hasonlóan jó szezon, mint most. Idén
hétvégente napi szinten 1500-an mártóztak meg a habok-

ban és összesen eddig közel 40 ezer látogatót fogadott.
Tavaly ez a szám 25 ezer volt.

ÖTCSILLAGOS VENDÉGÉRTÉKELÉSEK

Az értékesítési vezetõ hozzáfûzte, nemcsak a számok,
hanem a vendégek visszajelzései is pozitívak voltak. A
Parkfürdõ például túlnyomórészt ötcsillagos értékeléseket
kapott.

– Nagyon szeretik a vendégeink az ingyenes kísérõprog-
ramjainkat, így a zumbát, és például a gyógytornát is.

Mindemellett szerdánként és péntekenként éjszakai für-
dõzésre is vártuk õket, amelyen mindenféle korosztály
képviseltette magát. Bár a szezon a Tófürdõ és a Parkfürdõ
tekintetében szeptember 3-án, vasárnap véget ér és be-
zárnak a fürdõk, a Júlia, a Fürdõház és az Aquarius Él-
ményfürdõ egész évben várja majd a vendégeket. Az úsz-
ni vágyókat pedig a Parkfürdõ 50 méteres medencéje is
fogadja, amit az októberi téliesítés során be is fedünk. Rá-
adásul már tart a négycsillagos szálloda építése is Sóstón,
ami, bízunk benne, a vendégszámunkat is tovább fogja
növelni.                                         (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Senki ne lepõdjön meg, ha szeptembertõl egy nagyobb
csapatnyi színes bõrû fiatallal találkozik a belvárosban.
Õk nem valamelyik sportcsapatunkat fogják erõsíteni, ha-
nem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán tanulnak
ettõl a félévtõl. A belvárosban laknak majd és várhatóan
naponta végigsétálnak a Kossuth utcán.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy különle-
ges, angol nyelvû képzés is indul a nyíregyházi intézmény-
ben, így igazán nemzetközivé válik az Egészségügyi Kar.
Ennek elõzménye és kerete az, hogy a hazai felsõoktatási
intézmények közül a Debreceni Egyetemen tanul a leg-
több külföldi hallgató. Szeptembertõl valamennyi évfolya-
mot tekintve összességében több mint 5000 diák vesz majd
részt az intézmény angol nyelvû képzéseiben. Az új sze-
meszterben az 54 meghirdetett szakra csaknem száz or-
szágból érkeznek hallgatók, közülük többen Nyíregyhá-
zán tanulnak majd. A Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karán idén szeptembertõl az egészségügyi szociális mun-
ka mesterszak angol nyelvû képzésében 18 külföldi hall-
gató kezdi meg tanulmányait, akik magyar állami ösztön-
díjjal érkeznek a városba.

KERESZTÉNY FIATALOK ÉRKEZNEK

Az egyetem tájékoztatása szerint a hallgatók döntõ több-
sége a magyar kormány által idén megalapított „Ösztön-
díjprogram keresztény fiataloknak” program támogatásá-
val folytathatnak tanulmányokat az Egészségügyi Karon.
A legtöbben Nigériából érkeznek, ahonnan tavaly össze-
sen 654-en vettek részt a Debreceni Egyetem képzései-
ben. Az Egészségügyi Kar hallgatói közt Jordániából, Szí-
riából, Egyiptomból és Bangladesbõl érkezõ diákok is lesz-
nek szeptembertõl. Ezen országok körében évek óta nép-
szerûek az egyetem angol nyelvû programjai: a 2016/17-
es tanévben több mint kétszázan tanultak az intézmény-
ben. Az Egészségügyi Karon az idei az elsõ tanév, amikor
külföldi hallgatókat is fogadhatnak. Mesterképzésrõl lé-
vén szó, minden hallgató rendelkezik alapdiplomával,

TANULÓK NIGÉRIÁBÓL ÉS SZÍRIÁBÓL
ÁPOLÁSI ÉS SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAKKAL ERÕSÍT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR

jellemzõen valamilyen egészségtudományi végzettséggel.
S bár a kar vezetése tisztában van azzal, hogy Nyíregyhá-
za egy befogadó város, mégis, a helyzet különlegessége
miatt kérik a lakosokat, hogy a szokott módon szívesen
fogadják a külföldieket, esetünkben hallgatókat, hogy jó
hírét vigyék a városnak.

ORVOSOKAT SEGÍTÕ ÁPOLÓK

A jó hírre egyébként a kar sem panaszkodhat, hiszen
az alaphelyzetben felvételt nyert 455 hallgató mellé még
24 csatlakozott a pótfelvételi eljárás során, ami picivel több
a tavalyinál. Ami érdekessé teszi a mostani eljárást, hogy
az így bekerültek nagy része is az ápolás mesterszakra
jelentkezett, ami Pécs és Szeged mellett csak Nyíregyhá-
zán indul – most elõször. S hogy mi is ez a másfél éves,
1500 órás képzés? Még keresik a tökéletes magyar meg-
nevezését az angolszász világban már népszerû tevékeny-
ségnek, amirõl sokat cikkeztek az elmúlt idõszakban itt-
hon. Körülírva: kiterjesztett hatáskörrel rendelkezõ ápoló,
plusz, korábban csak az orvosoknak megszerezhetõ kom-
petenciákkal, ami éppen õket tehermentesíti majd. 18
hónap múlva már munkába állnak azok az alapképzett-
ségüket tekintve is ápolók, akik az orvosi rutin egy részét
végezhetik majd. Nálunk geriátriai, sürgõsségi és közös-
ségi specializációkkal indul az újdonság.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

PÓTFELVÉTELI
AZ EGYETEMEN

A várakozások szerint alakult a pótfelvételi eljárás
a Nyíregyházi Egyetemen. Mint ismeretes, pótfelvé-
teli során azok jelentkezhettek, akiket egyetlen álta-
luk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 26-án
zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem
is jelentkeztek felsõoktatásba.

Az idén 140 fõ adta be jelentkezését az egyetem
által meghirdetett önköltséges képzésekre, közülük 87-
en nyertek felvételt. Az elõzõ évi 53 százalékos beke-
rülési mutatóhoz képest az idén a jelentkezõk 62 szá-
zaléka kapott pozitív értesítést. Ahogy az várható volt,

levelezõ tagozaton, az alapszakos képzésekre felvet-
tek száma a tavalyihoz képest csaknem megkétszere-
zõdött és bár kis számokkal mérhetõ, de duplájára nõtt
az osztatlan tanári szakokra bejutottak száma is. Alap-
képzésben a gazdálkodási és menedzsment, tanító, va-
lamint a sport- és rekreációszervezés szakokra történt
a legtöbb felvétel, míg a tanárképzésben a mester szin-
tû angol nyelv és kultúra tanára szakra.

BEREGSZÁSZON IS

A pótfelvételi eljárással párhuzamosan zajlott a ha-
táron túli kihelyezett képzések felvételi eljárása, mely-
nek keretében további 17 hallgató kezdheti meg 2017
szeptemberében Nyíregyházi Egyetemi tanulmányait
Beregszászon, gazdálkodási és menedzsment szakon.
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EZ AZTÁN A SZÜLINAPI TORTA!

Krémesek, habosak, mégis könnyedek, és elképesztõ-
en finomak. Idén 11. alkalommal hirdették ki a 2017-es
országtorta és cukormentes országtorta verseny gyõzte-
seit. Bár receptjüket az év végéig még titok övezi, és eze-
ket a különlegességeket addig csak a  Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestületének  tagjai készíthetik el,
aki szeretné, a cukrászdákban már most megkóstolhatja,
többek között Nyíregyházán is.

2007-ben még a Madártejtortát, majd a Szatmári Szilva-
tortát, a Pándi meggytortát, a Szilvagombóc tortát, a Kecs-
keméti barackos kölestortát, a Szabolcsi almás máktortát, a
Milotai mézes grillázstortát, a Somlói revolúciót, a Pannon-
halmi sárgabarack pálinkás karamelltortát, tavaly az Õrség
zöld aranyát, idén pedig a Balatoni habos mogyorót és a
Pöttyös Pannit választották Magyarország tortájának. Rá-
adásul a különlegességet nemcsak a szakma ismerte el,
hanem a vendégek körében is nagyon népszerû.

CSAK TERMÉSZETES ÉS EGÉSZ-
SÉGES ALAPANYAGOKBÓL

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a
Magyar Köztársaság kormányának felkérésére 2007 óta
rendezi meg az Ország tortája versenyt. A tortát Szent
István ünnepe alkalmából választják meg. A pályázat-
ra magyarországi cukrászdák nevezhetnek, természe-
tes és egészséges alapanyagokból készült, magyar vo-
natkozású, jellegzetesen hazai ízvilágú tortákkal. A
szakmai zsûri három forduló után hirdeti ki a gyõztest.

NYOLCFÉLE TEXTÚRA

Görömbei Sándorné cukrászmestertõl megtudtuk, mind-
két torta elkészítése komoly szakmai tudást igényel. A Ba-
latoni habos mogyorós például 23-féle alapanyagból és
8-féle textúrából tevõdik össze. A torta mogyorós habtészta
alapú, melyen mogyorós roppanós réteg, feketeribiszke-
zselé, tejcsokoládés karamell és mogyoróhab rétegzõdik,
mindez pedig mogyoróolajos áthúzóval van bevonva. Dí-

szítésnek arany lüszterbe forgatott mogyorószemet hasz-
náltak. A „balatoni” jelzõ a dél-balatoni régió jellegzetes
és ízletes csonthéjas gyümölcsére, a mogyoróra hívja fel a
figyelmet.

– Ami az elkészítésénél a nehézséget okozza, az nem
más, mint hogy itt zselével és karamellpasztával kell dol-
goznunk, ez pedig nem folyhat szét, mert ha igen, akkor
valami hiba csúszott a gyártástechnológiába. Nagyon
babrás az is, hogy külön kell egy ropogós réteget is elké-
szíteni, ami a tészta fölött helyezkedik el, és szükség van
egy mogyoróolajos tejcsokoládé bevonatra, valamint olyan
pasztillákra is, ami szintén feketeribiszke-zselébõl készül
– magyarázta a cukrászmester. mákkal készül. Az alkotónak egyébként nem kis feladata

volt, hogy a szénhidráttartalmat minél lejjebb csökkentse
és cukorbetegek is fogyasztani tudják. A Pöttyös Panni egy
szelete csak hat gramm szénhidrátot és 167 kcal-t tartal-
maz, hozzáadott cukrot pedig egyáltalán nem.

A BALATONI MOGYORÓS ÉS A PÖTTYÖS PANNI VITTE EL IDÉN A PRÍMET

NEM TARTALMAZ LISZTET

Magyarország cukormentes tortájának idén a Pöttyös
Panni fantázianevû kreációt választották. A torta nem tar-
talmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet, az üde málna
ízt kiegészíti a szilvaréteg édessége, amely jól harmonizál
a mandulalisztes mákos piskótával is.

– Az idén meglepõ módon hatalmas az érdeklõdés a
Pöttyös Panni iránt, nagyobb, mint tavaly volt a cukor-
mentes változatáénál – folytatta a finomságok bemutatá-
sát a cukrászmester. – A díszítésénél 3-féle pasztillát al-
kalmazunk. Joghurtosat, málnásat és fekete ribizliset. Ha-
gyományos lisztet ez sem tartalmaz, mandulaliszttel és

RECEPTJÉT TITOK ÖVEZI
– A torta készítésével kapcsolatban egyre szigorúb-

bak az elvárások és az elõírások, így a recepthez sem
könnyû hozzájutni. Azok a cukrászatok kaphatják meg,
akik a cukrász ipartestület honlapján bejelentkeznek, és
kapnak egy kódot. Nekik ezzel együtt nyilatkozatot is
kell tenniük a következõkrõl: augusztus 19-e elõtt nem
értékesítik a tortát, kihirdetése elõtt a nevét nem jelenítik
meg, illetve ezt követõen is csak olyan alapanyagokból
állíthatják össze a tortát, amelyet eredetileg az alkotó is
belerakott. Maga a receptúra csak év végétõl lesz nyil-
vános. Addig titokban kell tartani és csak azok készíthe-
tik el, akik beregisztráltak a testület honlapján.

Hogy meddig örvend majd ekkora népszerûségnek a
Balatoni habos mogyorós és a Pöttyös Panni, az egyelõre
még a jövõ titka, ami azonban biztos, hogy a megyében
még mindig állandó helye van a cukrászdák süteményes-
tálcáin a korábbi évek gyõzteseinek, a Szabolcsi almás
máktortának, a Szatmári szilvatortának és az Õrség zöld
aranyának is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

INDUL A CANTEMUS 2017/2018-AS
KÓRUSBÉRLETE

„Ünnepek” címmel indul augusztus végi árusítással a
Nyíregyházi Cantemus Kórus idei kórusbérlete, amelynek
mûsorán a már megszokott, magas minõséget kapják a kó-
ruszene rajongói.

A bérlet elsõ elõadására „A zene világnapja – Zrínyi em-
lékezete” címmel szeptember 30-án 18 órai kezdettel ke-
rül sor, amelyen a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Hon-
véd Kórus, és a Budapesti Stúdió Kórus, Strausz Kálmán
vezényletével mutatja be a szigetvári hõs, Zrínyi Miklós
emlékének szentelt mûsorát.

A bérletsorozat második elõadása november 18-án lesz.
„ Vendégjárás” címmel idén egy egészen kiváló szlovén
vegyeskar, az APZ Tone Tomsic mûsorát élvezhetik az ér-
deklõdõk. A nyíregyházi hangversenyen Jerica Gregorc
Bukovec vezényli az együttest.

A kórusbérlet harmadik elõadását már 2018. február 3-
án tartják, amelyre a Cantemus Kórus együttesei, meghí-
vott táncos fellépõkkel egy „Farsangi kavalkádra” hívják a
koncertlátogatókat.

A negyedik hangversenyt „Születésnapok” címmel ápri-
lis 14-én rendezik meg és egy hármas születésnapot kö-
szöntenek a fellépõk, ugyanis 60 évvel ezelõtt indult el a
Kodály Zoltán Általános Iskola zenei tagozata, 40 éves
múltra tekint vissza a Magyar Kodály Társaság és 20 évvel
ezelõtt kezdte pályafutását a Cantemus Vegyeskar.

A bérletsorozat befejezõ, ötödik koncertje május 26-án
lesz, amikor is a 100 esztendeje elhunyt Claude Debus-
syre, az impresszionista zene legkiemelkedõbb képviselõ-
jére emlékezik majd koncertjével a Hollerung Gábor ve-
zette Budafoki Dohnányi Zenekar és a Szabó Dénes vezet-
te Pro Musica Leánykar.

EGY HÉT MÚLVA:
MOZDULJ!

Több olvasónk is érdeklõdött a népszerû, az önkor-
mányzat által szervezett ingyenes programsorozat iránt.
A szervezõk kérdésünkre megerõsítették: szeptember 11-
étõl folytatódik a „Mozdulj Nyíregyháza!”. Sõt, a szo-
kott módon újdonságokkal is csalogatnak majd, hiszen
december 3-áig a régi programok mellett új családi és
gyermekfoglalkozásokkal várják a mozogni vágyó vá-
roslakókat. A részletes órarendet a jövõ heti Naplóban
megtalálhatják majd az olvasók, s persze azzal párhu-
zamosan a nyiregyhaza.hu városi webportálon is. Lehet
készíteni a tornacipõt, tréningszerelést...
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 2 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).
                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. október 1-jével be-
tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2017. szeptember 1.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

NYÍREGYHÁZA JELESRE
VIZSGÁZOTT

Minden idõk legtartalmasabb, legszer-
vezettebb, legszínvonalasabb Országos
Polgárõr Napját rendezték meg Nyíregy-
házán júniusban – mondta az Országos
Polgárõr Szövetség elnöke. Dr. Túrós And-
rás a rendezvény értékelõ fórumán dr.
Kovács Ferenc polgármesterrel elismeré-
seket adott át, a szervezésben és lebonyo-
lításban nyújtott kimagasló tevékenységért
23 fõt díjaztak.

Mintegy kétezer egyesületben, 61 ezer
polgárõr teljesít szolgálatot ma Magyaror-
szágon – hangzott el a 23. Országos Pol-
gárõr Nap nyíregyházi értékelõ fórumán,
amely önmagában egyedülálló esemény

KIVÁLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS

A szervezésben nyújtott kimagasló tevé-
kenységért 23 fõt díjaztak. Az egyik leg-
rangosabb díjat, az aranyfokozatú polgár-
õr érdemkeresztet Lisovszki Róbert, a me-
gyei polgárõr szövetség elnökségi tagja
kapta. A kitüntetéseket az Országos Polgár-
õr Szövetség elnöke dr. Kovács Ferenc pol-
gármesterrel adta át. – Szeretném kiemel-
ni, hogy e rendezvény kapcsán is – mint
ahogy Nyíregyházán már hagyomány – a
rendvédelmi szervek, az önkormányzati in-
tézményrendszer, a Közterület-felügyelet,
a városüzemeltetés, és persze a polgárõr-
ség kiválóan mûködött együtt. Örülünk,

volt, hiszen eddig nem volt rá példa az
elmúlt negyedszázad során, hogy a ren-
dezõ városban, utólag mondjanak köszö-
netet.

MINDEN IDÕK LEGJOBBJA

– Azért tértünk vissza a tett helyszínére,
hogy gratuláljunk. Elismerésünket és köszö-
netünket fejezzük ki Nyíregyházának, a
szervezõknek, akik ezt a Polgárõr Napot
megvalósították, mert minden idõk legjobb
és legtartalmasabb ilyen rendezvényét szer-
vezték meg Nyíregyházán, s ez nemcsak
elnöki visszajelzés, hanem általános véle-
mény – mondta dr. Túrós András, a szövet-
ség elnöke. Majd hozzátette: divatba jött
Nyíregyháza. Bár a dunántúliak kezdetben
kritikusak voltak a távolság miatt, de min-
denki elégedetten távozott. Sõt, szövetsé-
günk októberben visszatér egy jelentõs kon-
ferenciával is ide – fogalmazott.

hogy mi rendezhettük, s megerõsít bennün-
ket, hogy az országos szövetség értékeli az
önkormányzat polgárõröket támogató mun-
káját – hangsúlyozta a polgármester.

TÁRSADALMI MUNKÁBAN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 163
polgárõr egyesület mûködik, 6300 fõ telje-
sít szolgálatot társadalmi munkában. – Már
harmadik éve elsõ helyen vagyunk a listán
a megyék között közrend, közbiztonság te-
rén végzett tevékenységünkkel. A szolgála-
ti órák száma tavaly is óriási volt: nagyjából
1 millió 50 órát dolgoztak a polgárõrök tár-
sadalmi munkában, amiért nem jár fizetés –
emelte ki Somogyi János, a megyei polgár-
õr szövetség elnöke. A rendezvényen el-
hangzott, a következõ Országos Polgárõr
Nap pontos helyszínérõl ez év végén dön-
tenek, de várhatóan Bács-Kiskun megyében
tartják majd.                (Szerzõ: Dér Vivien)

Az értékelõ rendezvény résztvevõi, fõszerepben a kitüntetettekkel

Lisovszki Róbertnek, a megyei polgárõr szövetség elnökségi tagjának gratulált dr.
Túrós András, a szövetség elnöke és dr. Kovács Ferenc polgármester
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1944. szeptember 6-án, 11 óra 5 perckor érte el an-
nak a távolsági nehézbombázónak az elsõ raja Nyíregy-
házát, amely több mint ezer bombát szórt a városra.
Ezek teljesen lerombolták az állomás környékét, a Szé-
chenyi utcát, a Szarvas utca egy részét, de telitalálatot
kapott például egy, a Nyírfa és a Sarkantyú utca sarkán
álló lakóház is, pincéjében felnõttekkel és gyerekekkel.
A bombázás következtében 80 nyíregyházi, közöttük 14
gyermek az életét vesztette, többen maradandó, súlyos
sérüléseket szereztek és olyanok is vannak, akikben még
mindig ott élnek a 73 évvel ezelõtti történések. Az aláb-
biakban az egyik nyíregyházi városlakó, Görömbei Pé-
terné osztja meg emlékeit az olvasókkal...

Vannak dolgok, amit az ember soha nem tud elfelejte-
ni. Ilyen volt 1944. szeptember 6-a, Nyíregyháza bombá-
zása is. Aznap, ahogy megszólalt a sziréna, édesapám ke-
rékpárral rögtön hazasietett hozzánk. Édesanyám éppen
az ebédet készítette, de apám azt mondta neki, hagyja
abba a fõzést és menjünk gyorsan a szomszédba, az ásott
óvóhelyre. Már a bombázó repülõgépek kísérteties mora-
ja hallatszott. Apám és én az udvaron lévõ nagy barackfa
alatt álltunk, onnan számoltuk a gépeket, amik nagyon
alacsonyan repültek és ezüstösen csillogtak...

RETTENETES VOLT HALLANI

 Apám egyszer csak elkiáltotta magát: hasalj le a föld-
re! Rettenetes volt hallani, ahogy bombák robbantak. Na-
gyon féltünk, mert közel volt hozzánk a repülõtér. Hamar

HALÁLOS BOMBATEHER, 73 ÉV TÁVLATÁBÓL

tunk. Éjjel, ha megszólalt a sziréna – az mindennapos
volt –, fogtuk a kis szatyrunkat, amit édesanyám már elõre
elkészített – ennivalót, kockacukrot, vizet, kötszert – és
szaladtunk. Estére már apám unokatestvére is ott volt a
családjával. Fia, Pistike akkor kis pólyás volt. A gyerme-
ket egy vesszõ ruháskosárba fektették le. Nekem az volt
a feladatom, hogy ha éjjel megszólal a sziréna, vegyem
a szatyromat és fogjam meg a ruháskosár egyik fülét. A
másikat unokabátyám, Endre fogta, és sietve mentünk a
határba és a fasor árkába feküdtünk be. A kutya is annyi-
ra félt, hogy az árok oldalában mély gödröt kapart és
abba belebújt. Miután lefújták a légiriadót, elindultunk
vissza a házhoz. Felnéztünk az égre és a tüzes golyók
összevissza cikáztak a fejünk felett. Lõttek a németek, oro-
szok, már közel volt a front. Emlékszem, mikor kimentünk
a Debreceni útra, csak úgy jöttek a menekültek. Lovas ko-
csin, kerékpárral, talicskával, gyalog batyukkal. Sajnos azon-
ban apámat újra, az utolsó percben behívták katonának.
Mi hazajöttünk a Fürj u. 21. szám alá, de édesanyám nem

ból például egy bödön zsírt, lisztet, tyúkokat. Másnap
reggel meg is érkeztek az utcánkba az oroszok. Beron-
tottak a konyhába és elõszegezett puskával német kato-
nákat kerestek. Egy nap múlva már csendesedtek a har-
cok. Kimentünk az utcára, és a lovak ott kóboroltak gaz-
dátlanul. Vagy két napig csend volt. Azután újra megin-
dultak a harcok. Az orosz katonák lovas kocsival vágtat-
tak az utcánkon.

kiderült: az állomást bombázták Nyíregyházán. Egy idõ
után csend lett, csak a gépek zúgása hallatszott. Bemen-
tünk a konyhába. Apám levette az ételt a tûzhelyrõl és
mondta anyámnak: fogd a táskákat, azonnal gyertek.

A szomszédban lévõ bunkerhez siettünk, amitõl egy
kerítés választott el bennünket. Apukám ahogy azon át-

Légifelvétel a vasútállomás bombázásáról

Kilõtt harckocsi a Bessenyei téren

Az állomásépület a bombázás elõtt

tudott apámnak 3 napi élelmet bepakolni, ezért elküldött
engem a Búza u. 19. szám alatt lakó jó ismerõséhez, hogy
adjanak egy kis szalonnát. Mire hazaértem, anyukám már
összepakolt mindent, és aztán apám elment.

MINDENT VITTEK, AMIT TALÁLTAK

Mindenki menekült. A mi utcánkból is sokan így tet-
tek, a német teherautókra rakták a batyujukat és felka-
paszkodtak rájuk. Édesanyámat is hívták, de õ azt mondta,
ha a jó Isten meg akar menteni minket, akkor itt is meg-
menekülünk, ha nem, akkor haljunk meg itthon. A front
napról napra közeledett. Egy reggel felkeltünk, és eljött
édesanyám sógora, Hódi Jóska bácsi és elmondta, hogy
a város szélén már itt vannak az oroszok. A németek
menekültek. Mindent vittek, amit találtak, a szomszéd-

A bombázás során szintén elpusztult a Szabolcs Szálló is

Estére ropogtak a fegyverek. Féltünk. Édesanyámmal
átmentünk a szomszédba Bálintékhoz, mert nekik a ház
alatt volt a téglapincéjük, de már teljesen tele volt és nem
fogadtak be. Ezért elmentünk az ismerõsökhöz a Rigó ut-
cára. Még volt hely náluk, õk befogadtak. A konyhából
nyílt egy nagy spájz, oda raktak be minden értékesebbet,
élelmet, és a fiatal nõket is oda zárták be, köztük édes-
anyámat is. A spájzajtó elé húzták a konyhaszekrényt, így
az nem látszott. Egy-két napig ott voltunk. Mire hazamen-
tünk, a lakásunk fel volt törve, a szekrényben mindent
összeforgattak, ami értékesebb volt, azt meg elvitték.

MINDENT A TEMPLOMBAN HIRDETTEK KI

Újság, rádió nem volt. Igaz, áram sem. Mindent a temp-
lomban hirdettek ki. Én 1944 õszén a Gróf Aponyi Albert
Leányiskolába iratkoztam be, de egy idõ után azt hirdet-
ték ki, hogy dolgozni kell menni: romeltakarításra, krumpli-
pucolásra. Mindenkit összeírtak...

...Sok minden történt velünk, de végül megmenekül-
tünk és lassan-lassan elmúltak ezek a félelmetes napok.

Tavaszra aztán Budapest is elesett. Magyarországot pe-
dig elfoglalták az oroszok. Ezt elfelejteni soha nem lehet...

Görömbei Péterné

dobta édesanyámat, szegénynek a deszka végig kihasítot-
ta a lábát, ömlött belõle a vér. Utána én következtem,
majd ugrott õ is. Mikor odaértünk a bunkerhez, már so-
kan voltak benne. A szomszéd állította el édesanyám vér-
zését és be is kötözte a sebét. Akkorára újabb robajjal jöt-
tek a repülõgépek és hullott a bomba tovább Nyíregyhá-
zára. Ott értettem meg igazán, hogy háború van...

A SPÁJZBAN KAPTUNK HELYET

Másnap apukám kerékpárjára felpakoltuk a legszük-
ségesebb holmijainkat és elindultunk Pista bácsi tanyá-
jára. Akkorra már apám bátyja és családja is ott volt. Õk
a konyhában laktak, mi a spájzban kaptunk helyet. A
földre szalmát raktunk, és diófalevelet szórtunk rá a bol-
ha ellen, majd ezt letakartuk pokróccal és azon alud-

BUNKERBE MENEKÜLTÜNK
– A bunkert édesapám és a szomszédok ásták ki,

mélyen a földbe. Az oldalát deszkákkal, karókkal tá-
masztották ki, a tetejére is deszkát, léceket tettek és
szalmával, valamint földdel takarták be, így nem le-
het látni. Két végén volt csak kijárat. Lehajolva, bújva
tudtunk belemászni.
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A HUSZÁRSÁGRA EMLÉKEZTEK
A JUBILEUMI TALÁLKOZÓN

ARANYKOSZORÚS
NÉPI IPARMÛVÉSZ
Aranykoszorú díjat kapott dr. Puskásné Oláh Júlia.

A népi iparmûvész munkásságát már többször elis-
merték. Dr. Puskásné Oláh Júlia Nívó- és Életfa-díjas,
de az Országos Mesterremek és a Népmûvészet Mes-
tere kitüntetést is megkapta már, Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pedig élet-
mûdíjjal is jutalmazta a mûvészt.

A Mátyás király korától kezdve csaknem ötszáz esz-
tendeig, egészen 1944-ig mûködõ könnyûlovas fegyver-
nemrõl, a huszárságról emlékeztek meg szombaton és
vasárnap a jubileumi 15. nyíregyházi huszártalálkozón.

Az elsõ találkozót 1991 augusztusában tartották meg a
nyírségi megyeszékhelyen, akkor csaknem háromszáz,
többségében a második világháborúban szolgált egykori
huszárt köszöntöttek az Országzászló téri huszárszobor-
nál. A megemlékezést azóta rendszeresen, a páratlan évek-
ben tartják meg, amelyre meghívót kapnak a még élõ har-
cosok is.

A szombati ünnepség a Jósa András Múzeumnál kez-
dõdött, majd a huszárbandériumok, a díszszázad és a ka-
tonazenekar kíséretében a jelenlévõk a huszárszoborhoz
vonultak át. A megnyitón Benkõ Tibor vezérezredes, a
Honvéd Vezérkar fõnöke felidézte: a huszár név már a
15. században megjelent, fénykorát a 18. századtól kezd-
ve élte, de ez idõszak is elegendõ volt ahhoz, hogy az
egész világ megismerje. Nyíregyházának jelentõs szere-
pe van a huszárság történelmében, az 1870-es évektõl több
huszárszázad állomásozott ott. A nyírségi nagyvárosban
1891-ben adták át az akkori Osztrák-Magyar Monarchia

egyik legkorszerûbb és legmodernebb lovassági laktanyá-
ját; ebbe a kaszárnyába vonult be 1891. november 1-jén
a híres császári és királyi 14. huszárezred – idézte fel dr.
Kovács Ferenc polgármester. Hangsúlyozta, a katonaság
és a huszárság állomáshelye komoly szerepet töltött be
Nyíregyháza gazdasági és társadalmi életében. Az ipar és
a kereskedelem fellendült, a huszártisztek a város közös-
ségének megbecsült tagjai voltak, emléküket városrészek,
utcák és közterek õrzik; a magyar huszár a települési ér-
téktár és a hungarikumok részévé vált.

Az ökumenikus hálaadást követõen a honvédség, a vá-
ros és a megye képviselõi koszorúkat helyeztek el a II.
világháborúban harcoló magyar huszárok tiszteletére ál-
lított lovas szobornál. A jubileum alkalmából újra megje-
lenik az elsõ huszárkönyv, amelynek új kiadását – a ti-
zenöt éves huszártalálkozó elõtt tisztelegve – 150 fotóval
illusztráltak, valamint egy emlékérem is megörökíti az
éppen két évtizede emelt szobrot.

Az eseményen külön köszöntötték és emlékérmet
adományoztak a legidõsebb huszárnak, az idén 100
éves Juráncsik Antalnak, aki alakulatával harcolt a vi-
lágháborúban.

(MTI)

MILLIÁRDOT ÉRÕ EZÜST A MÚZEUMBAN
Fejedelmeink mesés kincsei címmel nyílt kiállítás a Jósa

András Múzeumban, mely november 30-áig látogatható.
A Magyar Nemzeti Múzeumban összeállított anyag a bu-
dapesti bemutatót követõen vándorkiállításra indult. Szé-
kesfehérvár után a második helyszín Nyíregyháza.

Öt és fél kiló ezüst a Jósa András Múzeumban. Szoroz-
hatnánk tovább a tallért napi árfolyammal, számíthatnánk
annak mai vásárlóértékét. A 875 ezrelékes tallér a fizetési
hierarchia csúcsán állt, s egy tallér árából már végig lehe-
tett mulatni egy éjszakát – így számol dr. Ulrich Attila törté-
nész, alpolgármester. Mennyiért lehetett borjút vagy házacs-
kát venni? Semmi értelme a számítgatásoknak, hiszen a ki-
állításnak nemcsak az 1,1 milliárdos kincs az értéke, ha-
nem az a történelmi tabló is, mely ezüstbe vésett portrén
mutatja korának uralkodóját, címerét, utal a gazdasági és
politikai környezetre, a hadi állapotokra és fegyvertörténet-
re.

KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁS

Kétségkívül, e pillanatban ennek a teremnek a legmaga-
sabb a négyzetméterára szerte a városban. Ennek megfele-
lõen, a legmagasabb védelmet is élvezi, hasonlóan az
újfehértói aranykincset bemutató trezorhoz. A Magyar Nem-
zeti Bank 100 millió eurós keretébõl finanszírozott Értéktár
program egy eleme az erdélyi származású mûbútoraszta-
los nagyapától, annak fiától és unokájától való, Törõ-féle
éremgyûjtemény, melyet a bank a Magyar Nemzeti Múze-
umban helyezett letétbe, hiszen itt történik az anyag fel-

dolgozása és bemutatása. A 220 erdélyi fejedelmi tallér
darabonként 28 és fél grammnyi, általában 4 centiméte-
res átmérõjû ezüstpénz. Az elsõ erdélyi fejedelem, II. Já-
nos Zsigmond, 1562-ben Nagyszebenben veretett ezüst
tallérjaitól, az 1690-ben elhunyt utolsó erdélyi fejedele-
mig, Apafi Mihályig, 13 uralkodó kincseit, pénzeit mutat-
ja a kollekció, mely Nyíregyházán tartalmaz még arany-
pénzt, az érmek és pénzek készítéséhez használt verõtõt,
és fegyvereket a 16–17. századból.

– Mérföldkõ a vándorkiállítás történetében – tájékozta-
tott dr. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum fõmuzeo-
lógusa, numizmatikus –, hogy idén nyáron egy kötetet je-
lentetett meg az MNB kiadásában, mely tartalmazza a tel-
jes tallérgyûjtemény katalógusát, méretarányos fotókkal, le-
írásokkal, illetve egy függelékben több tanulmány is olvas-
ható.

A Jósa András Múzeumban múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat tartanak, tablókon, diorámán mutatják be az
erdélyi fejedelmek közel 150 éves uralkodásának törté-
netét, s tudatosítják, hogy az Erdélyi Fejedelemség mindig
a magyar nemzet szerves részét alkotta.

– A nyíregyházi kiállítás után Szombathelyre, Szeged-
re, Pécsre és Egerbe utazik az anyag – utalt a jövõre a
kiállítás kurátora. (Részletek a Nyíregyházi Televízió Al-
kotás utca címû mûsorában.)

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége 1999-ben élet-
mûdíjat alapított, Aranykoszorú néven. A díjat minden
évben olyan mûvész kapja meg, aki hosszú évtizedeken
keresztül kiemelkedõ munkát végzett a magyar népmû-
vészetért. Idén az Aranykapu Népmûvészeti Egyesület
örökös tiszteletbeli tagja, Török János is ajánlást küldött a
Népmûvészeti Egyesületek Szövetségének. Õ dr. Puskásné
Oláh Júliát méltatta és ajánlotta aranykoszorús díjazott-
nak. A felterjesztés kiteljesedett, az idei életmûdíjat Nyír-
egyháza ismert és elismert népi iparmûvésze vette át.

– Ebben az évben rám került a sor, hiszen 50 éve fog-
lalkozom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében népmûvé-
szettel. A Váci Mihály Kulturális Központnak is 17 évig
voltam a dolgozója, ott rendeztük az Országos Népmû-
vészeti Kiállításokat is. Én azt hiszem, hogy ez nemcsak
a városnak, hanem egyesületem tagjainak is egy kitünte-
tése, hiszen õk vannak a díj mögött – hangsúlyozta.

(Szerzõ: Dér Vivien)

BICIKLISTOPRÓL IS
TANÁCSKOZTAK

A szépkorúaktól örökül kapott alapokra építkezik a
társadalom, amelynek hasznos és fontos tagjai az idõ-
sek, hiszen tapasztalatuk és tanácsaik segíthetik a kö-
zösségek fejlõdését. Többek között ezért jött létre
2012-ben az Idõsügyi Tanács Nyíregyházán, amelynek
nyári szünet utáni elsõ ülését a napokban tartották meg.
Itt szó esett többek között a fogadóórákra beérkezõ
felvetésekrõl is.

Az Idõsügyi Tanács a Móricz Zsigmond könyvtárban
alakított ki egy külön helyiséget arra, hogy ott a városban
élõ szépkorúak hétfõnként 13 és 16 óra között összegez-
hetik felvetéseiket, problémáikat. Erre pedig azért van szük-
ség, mert bár vannak olyan felvetések, amik nem az ön-
kormányzat hatásköréhez tartoznak, de ezekben is meg-
próbálnak segítséget nyújtani – hangsúlyozta dr. Ulrich
Attila alpolgármester, az Idõsügyi Tanács alelnöke.

A fogadóórákon az elmúlt félévben többek között
azt javasolták az idõsek, hogy ne csak a városi, nagy
rendezvények ideje alatt legyen biciklistop a sétálóut-
cában, hanem akár egész évben. Ezen felül szeret-
nék, ha folyamatosan mûködne a belvárosi, nyilvá-
nos illemhely, valamint több ülõhelyet javasolnak a
Búza téri piac elõtti buszmegállóhoz. Az Idõsügyi Ta-
nácson elhangzott, Nyíregyháza Idõsbarát Önkormány-
zat lett. Fintor Károlyné, a tanács titkára elmondta, ez-
zel nemcsak erkölcsi elismerést, hanem 1 millió forint
pénzdíjat is kaptak. Várhatóan a következõ ülésen de-
rül ki, hogy mire költik majd az elnyert összeget.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat ke-
retében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában
álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
szeptember 5. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



PÓTSZÉKES ELÕADÁSOK

Mint megtudtuk, hétvégén este tíztõl plusz egy koncer-
tet tartottak, illetve tartanak pénteken és szombaton. Az
idõjárás tökéletes volt eddig, egyedül vasárnap este, jóval
a koncert után volt egy kis riadalom. A színházi elõadá-
sok telt házasak, szinte kivétel nélkül maximális számú
pótszéket kell elhelyezni. A visszajelzéseik szerint a né-
zõk kedvelték az eddig látott elõadásokat. Különösen so-
kakat vonzott a Szentivánéji szexkomédia, illetve a Köl-
csönlakás, de nagyon keresték a jegyeket a Kaviár és len-
csére, a Kutyaharapásra... Sikere volt annak a zsinagógá-
ban elhangzó mûsornak is, amelyben népszerû operadal-
lamok csendültek fel. Pénteken és szombaton vetítések-
kel várják a filmek rajongóit a szabadba. Az idén a sakk
kedvelõire is gondoltak a programok összeállításakor.

KEDVELT AZ ÚJ APPLIKÁCIÓ

– A színházigazgatáson túl a megyei sakkszövetség el-
nöke is vagyok, s mivel úgy érzem, ez a játék megérdemli
a népszerûsítést, ezért találtuk ki a Villám-sakk Kupát –
mondta Kirják Róbert. – Ez azt jelenti, hogy három perc

VIDOR
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FINÁLÉJÁHOZ ÉRKEZETT A VIDOR
Bár sok-sok nyíregyházi felnõtt és gyermek szívesen

venné, ha még hetekig tartana a VIDOR Fesztivál, sajná-
latos tény azonban, hogy a derût, jókedvet, remek prog-
ramokat hozó seregszemle a végéhez közeledik.

Egy kis visszatekintésre kértük Kirják Róbertet, a ren-
dezvényeket szervezõ Móricz Zsigmond Színház ügyve-
zetõ igazgatóját.

– A közönség talán még a tavalyinál is nagyobb érdek-
lõdéssel vett részt az idei programokon – tájékoztatta la-
punkat. – Az új helyszínek nagyon beváltak. A kisszínpa-
dot hihetetlen sokan kísérik figyelemmel, illetve a nagy
koncertek alatt a LED-fal (egy ötször három méteres óriás
kivetítõ) is kitûnõen mûködik. Nagyon népszerû a Kos-
suth téren lévõ VIDOR Terasz, ahogyan sokan látogatják
az Országzászló téri rendezvényeket is. A városközpont-
ban a korábbinál több a „mutatványos”: bûvész, artista,
focizsonglõr, buborékfújó... Õk még pezsgõbbé teszik a
városközpontot. Ha valaki délután vagy kora este sétát
tesz a centrumban, akkor húsz-harminc méterenként att-
rakciókra bukkan. Ez volt a célom: annyira „izgõ-moz-
gó” belvárost szerettem volna, amennyire csak lehet.

gondolkodási idõ áll egy-egy versenyzõ rendelkezésére.
A sakknak ez talán a leglátványosabb megjelenése a kö-
zönség számára. Harmincnyolc nevezõ indult, s a nézõk
is nagy érdeklõdéssel követték az eseményeket. Hagyo-
mányteremtés volt a célunk, így jövõre is megrendezzük.
Kiállítás nyílt a színház galériájában Sipos László Forster-
érmes fotográfus felvételeibõl, amelyek öt földrész huszon-
öt országában készültek. Minden képhez egy-egy VIDOR-
os színházi elõadás kötõdik. Törekedtünk arra, hogy or-
szágosan is minél nagyobb legyen a visszhangja a ren-
dezvénysorozatnak, ezért az összes létezõ platformon igye-
keztünk megszólítani az embereket. Nagyon népszerû az
új applikáció, aminek a segítségével minden program gyor-
san megtalálható. Most debütált és remekül mûködik a
nemrég megújult ügyelõi rendszer, ahogyan a bayreuthi
függöny is, amelyet egyszerre lehet oldalra és felfelé húz-
ni, méltóságteljes lassúsággal vagy hirtelen csapódással.

FELLÉP A HIPERKARMA

Kirják Róbert elmondása szerint a hátralévõ napokban is
remek programokkal várják az érdeklõdõket. A Kossuth té-
ren lévõ nagyszínpadon olyan zenekarok szórakoztatják a
közönséget, mint például a Hiperkarma, a Fanfare Ciocarlia,
a Zagar és az Electric Swing Circus, akik óriási hangulatot
teremtenek majd az idei VIDOR utolsó napjain is!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kirják Róbert (Fotó: Sipeki Péter)

Éjszakánként is
rendszeresen megtelt
fesztiválozókkal
a belváros
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Már egy hete a vidámságé a fõszerep Nyíregyházán,
hiszen múlt héten pénteken 16. alkalommal is elstartolt
a VIDOR Fesztivál. A Móricz Zsigmond Színházban ní-
vós darabokat láthatnak az érdeklõdõk, a belváros szín-
padain pedig hazai és külföldi elõadók szórakoztatják a
nagyérdemût.

VIDOR AZ EGÉSZ VÁROS

Dr. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, min-
den este pezseg a város, mindenki jókedvû, és nem fér
hozzá kétség, hogy az önkormányzat által támogatott VI-
DOR Fesztivál egy igazi közösségépítõ és -erõsítõ ren-
dezvény lett. Persze nem csak a szabadtéri programok
mozgatják meg a városlakókat. A polgármester azt

mondta, öröm, hogy több kiállításon vagy stand up
comedy-s elõadáson is részt vehetnek az érdeklõdõk.
A Móricz Zsigmond Színház a versenyprogram miatt
pedig szinte minden este telt házas.

LEGJELENTÕSEBB, LEGNAGYOBB

A fesztivál pénteki megnyitóján Nyíregyháza polgár-
mestere mellett dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár úgy fogalmazott: – A VIDOR Fesztivál, a VIdámság
és Derû ORszágos seregszemléje Magyarország egyik
legjelentõsebb összmûvészeti eseménye és legnagyobb
ingyenes világzenei rendezvénye. A VIDOR elõsegíti a
helyi hagyományok, a nemzeti értékek megismerését,
ezzel erõsíti a kulturális sokszínûséget, kilenc napja alatt
a város egy hatalmas közösségi térré alakul át – hang-
súlyozta az államtitkár. A Bige Holding csoport elnök-
tulajdonosa, a rendezvénysorozatot  idén is jelentõs
összeggel támogató Bige László a színpadon kiemelte:
láthatóan sokan kíváncsiak a fesztiválra, melyben még
óriási fejlõdési lehetõség van. A megnyitón köszöntötte a
városlakókat, érdeklõdõket a szervezõ Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõ igazgatója, Kirják Róbert és Bene-
dek Miklós Kossuth-díjas színmûvész, aki elõször vállalta
el a színházi versenyprogram zsûriének elnöki szerepét.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Bige László, a Bige Holding csoport
elnök-tulajdonosa, Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója és Benedek Miklós Kossuth-

díjas színmûvész a megnyitón
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27AUGUSZTUS
VASÁRNAP

26AUGUSZTUS
SZOMBAT26AUGUSZTUS

SZOMBAT

28AUGUSZTUS
HÉTFÕ

NAGY CSATA
Nem volt szerencsés a US Open sor-

solásánál Fucsovics Márton. A nyíregy-
házi teniszezõ ugyan fõtáblás volt, a
selejtezõbõl viszont azt a Nicolas
Mahutot kapta, aki két hellyel elõzi
meg a világranglistán. Nos, a két játé-
kos óriási csatát vívott, és az ötödik,
döntõ szettben 6–5-ös vezetésnél Marci
két pontra volt a továbbjutástól. Sajnos
rutinos ellenfele egyenlített, majd a rö-
vidítést megnyerte, így õ jutott tovább
egy közel három és fél órás csata után.

VB-RÉSZVÉTEL
Kovács Richárd hatalmas csatában

maradt alul a nála sokkal rutinosabb
mongol Chinzorig Baatarsukh-al szem-
ben az ökölvívó vb-n Hamburgban. Az
NYVSC Big-Boxing 19 éves ökölvívója
mindent megtett az ellenfele ellen, de
nem sikerült a 8 közé kerülnie. Így is a
nyíregyházi sportoló jutott a legtovább
a magyar versenyzõk közül. Nagy La-
jos tanítványa idén robbant be a fel-
nõtt mezõnybe, és sikeres hónapokat
tudhat a háta mögött.

BAJNOKI CÍM
A 28. Magyar Junior Golfbajnok-

ságot rendezték meg a hétvégén
Balatonudvariban. Závaczki Bálint
nyíregyházi golfozó érte el ismét a
legjobb eredményt és nyerte meg az
összetett U18-as kategóriát. Ezzel Bá-
lint háromszoros bajnok lett, így 15
évesen õ minden idõk legfiatalabb há-
romszoros bajnoka. A fiatal tehetség
a tanulásban is remekel, rendre kitû-
nõként zárta eddig az éveket, és meg-
kapta a „Magyarország Jó tanulója –
Jó sportolója” elismerõ címet is. A hét-
végén már Bulgáriában gyûjti világ-
ranglista pontjait.

GYÕZELEM
Nyíregyháza csapata nyerte meg a

Megyei Jogú Városok XV. Sporttalálko-
zóját, melyet Debrecenben rendeztek
meg augusztus 24-25-én. A Polgármes-
teri Hivatal dolgozóiból álló, Batizi Ta-
más polgármesteri kabinetvezetõ és dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ ál-
tal vezetett csapat a viadal történeté-
ben elsõ ízben hódította el az összetett
verseny gyõztesének járó vándorserle-
get, jogot szerezve ezzel a következõ
évi találkozó megrendezésére. 2018-
ban Nyíregyháza szeretettel várja a 22
megyei jogú város sportoló önkormány-
zati dolgozóit.

BRONZ AZ UNIVERSIADÉRÓL!

Szikszai Róbert a harmadik helyen vég-
zett diszkoszvetésben. A Nyíregyházi
Sportcentrum versenyzõje nagy csata után
állhatott dobogóra.

Jó elõjelekkel várhatta Tajpejben az
Universiade diszkoszvetõ döntõjét Szikszai
Róbert. A Nyíregyházi Sportcentrum atlé-
tája az egyik legjobb eredménnyel jutott a
fináléba, és harmadik kísérletére 60,91
métert dobott, ezzel feljött a második hely-
re. Sajnos a következõ két kísérlete nem
volt jó, az amerikai Jagers viszont az ötö-
dik sorozatban 61,24-ig jutott, amivel át-
vette a vezetést, és mint késõbb kiderült,
ezzel a dobással meg is nyerte a versenyt.
Szikszai Róbertnek nem sikerült utolsó kí-
sérletre javítani, így maradt az amerikai és
a román Firfirica mögött, és bronzérmes
lett. Õk hárman kiemelkedtek a mezõny-

bõl. A nyíregyházi sportoló remek verseny-
zéssel így éremmel térhet haza az Univer-
siadéról.

– Az elsõ két kísérlet nem úgy sikerült,
ahogy terveztük, nagyon fogós volt a kör
és elkapkodtam a dobást. Harmadikra vi-
szont minden összeállt, és azzal a 60 mé-
ter fölötti eredménnyel harmadik lettem –
mondta Szikszai Róbert a díjátadó után.

Edzõje, Kerekes László boldog volt a
versenyt követõen.

– Elõre elfogadtam volna a bronzot, de
akár még jobb is lehetett volna. Az elején
nem kezdett jól – pedig külön kértem –, de
aztán összekapta magát, és a harmadik
helyen végzett – mondta a Nyíregyházi
Sportcentrum trénere.

A megyeszékhelyrõl Bus Iván utazott
még a nyári Universiadéra, õ a kosaraso-
kat erõsítette.

TÖBB GYEREK SPORTOL

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 3., vasárnap 21.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Szeged 2011 lab-
darúgó-mérkõzés közvetítése

Szeptember 2., szombat 15.00 NYVSC
pálya, Nyíregyháza Spartacus–Nyírség
NSC nõi labdarúgó-mérkõzés
Szeptember 2., szombat 18.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Sze-
ged 2011 labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Szikszai Róbert korosztályos Eb-n állt már dobogón, most az Universiadéról is
éremmel térhet haza

A magyar sikerek, hazai példaképek és
sportesemények hatására az elmúlt évek-
ben jelentõsen, közel ötven százalékkal
nõtt az utánpótlásban sportoló gyerekek
száma a sikersportágakban – derül ki a
Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) ál-
tal készített felmérésbõl.

Népszerû az úszás, a vízilabda és a ví-
vás, valamint a kajak-kenu is. A Magyaror-
szágon rendezett Úszó és Vízilabda VB is
jó hatással volt a sportágakra, a nyíregyhá-
zi Aqua SE nem véletlenül hirdette meg
toborzóját a világbajnokság után.

– Sokan érdeklõdnek telefonon és sze-
mélyesen is, sikeres a toborzásunk. Jellem-
zõen ilyenkor több gyerek szeretne vízilab-
dázni. Szerencsére egyre több lány is je-
lentkezik, õk a kisebb korcsoportokban
még a fiúkkal együtt játszanak, de elkép-
zelhetõ, hogy idén már indítunk egy külön

lánycsapatot is – mondta Kántor Gábor, az
Aqua SE edzõje.

Nyáron Magyarország sportnagyhatalom
volt. Az Úszó VB mellett a Forma–1 és az
Európai Ifjúsági Olimpia házigazdája is
hazánk volt.

– Sok sportminiszterrel tárgyaltam a vi-
lágbajnokság alatt, ugyanis a többi ország-
ban is rájöttek arra, hogy a sport rengeteg
dologra jótékony hatással van. Nemcsak az
egészségmegõrzés szempontjából fontos,
hanem gazdasági, turisztikai, szociális kö-
vetkezménye is van. Bizony példaként ál-
lunk sok nemzet elõtt, több helyen most
indulnak el azok a programok, melyeket
mi már évek óta viszünk – mondta dr. Sza-
bó Tünde, sportért felelõs államtitkár.

Megyénkben is jelentõsen nõtt az egye-
sületben sportoló gyerekek száma, de a fen-
ti sportágak mellett a labdajátékok is nép-
szerûek.

A vizes VB sokat lendített a sportág népszerûségén
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. szeptember 4.,
17.00 óra.

Helyszín: Rákóczi u. 23.

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.

páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).

Idõpont: 2017. szeptember 4., 16.30 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. szeptember 4., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bessenyei György Irodalmi és Mûvelõdési Társa-

ság pályázatot hirdet középiskolás diákok számára az
alábbi témakörben: Bessenyei aktualitása a XXI. szá-
zadban.

A pályázat célja: A kiírók olyan egyéni hangvételû,
kreatív pályamû elkészítésére számítanak, amelyet
Bessenyei György életmûve inspirál. Cél, hogy a pá-
lyázó bemutassa, mit jelentenek egy mai fiatal szá-
mára Bessenyei gondolatai.

Kategóriák:
1. Hagyományos, írásban megfogalmazott pálya-

mû (novella, esszé, elbeszélés stb.). Az írásmûvek for-
mai feltételei: Times New Roman 12-es betûmérettel,
maximum 15 000 karakter terjedelem.

2. Vizuálisan megfogalmazott pályamû (film, pre-
zentáció stb.). A mondanivaló technikai eszköz segít-
ségével készített képi megjelenítése. Formája szaba-
don választott, terjedelme: maximum 10 perc.

A pályázás módja: A pályamûveket az alábbi e-mail
címre kérik benyújtani: bessenyei.tars@gmail.com.

A beérkezés határideje: 2017. október 10. éjfél.
A pályamûvek bírálata anonim módon történik. Az

eredményrõl a pályázókat értesítik.
Információ: dr. Kührner Éva elnök, 06-30/353-7747.
A legjobb pályamunkák készítõi könyvjutalomban

és publikálási lehetõségben részesülnek, valamint le-
hetõséget kapnak pályamûvük bemutatására a 2017.
november 17-i emlékülésen.

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK
Lelkes önkéntes koordinátor társat keresünk! Gon-

doltál már arra, hogy szülõi tapasztalataid megosztá-
sával, önzetlenségeddel, kedvességeddel, szabadidõd
felajánlásával te is hozzájárulhatsz családok boldo-
gulásához, kisgyermekek örömtelibb életéhez, egy
aktív helyi közösség kialakításához?

Az Otthon Segítünk Alapítvány ingyenes felkészítõ
tanfolyamra vár olyan szülõket, nagyszülõket, akik úgy
gondolják, hogy szabadidejükben szívesen közremû-
ködnének a Nyíregyházi Helyi Szolgálat vezetésében,
a helyi önkéntes családsegítõ közösség irányításában.

Bõvebb információ és jelentkezés: otthonsegi-
tunk@webdream.hu vagy 06-1/365-1436.

HELYTÖRTÉNÉSZEK
TALÁLKOZÓJA

Elsõ alkalommal tartották meg a megyebeli hely-
történészek szakmai találkozóját Nyíregyházán, a
megyei levéltárban. A rendezvényen bemutatkoztak
a kutatásuk eredményét már könyv formában is meg-
jelentetõ határon inneni és túli hivatásos, valamint
amatõr helytörténészek is.

Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Magyar Nemzeti Levél-
tár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igaz-
gatója elmondta, olyan szakembereket hívtak, akik
nemcsak a múlttal foglalkoznak, hanem a jelennel és
a jövõvel is. Hozzátette, a helytörténet ugyanis nem
merül ki csak a múltnak a kutatásával, az is fontos,
hogy a mostani fiatalok akár interneten is fel tudják
majd kutatni szülõföldjük történetét – ezért fontos a
modernizáció, a szakterület fejlõdése is.

GYÖKEREK. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Nyíregyházi Csoportja, illetve a Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda vár
minden érdeklõdõt a szeptember 1-jén 19.00 órakor tar-
tandó rendezvényére. Témája: Gyökerek. A felvidéki ma-
gyarság helyzete, szülõföldön való megmaradás lehetõ-
ségei. Elõadást tart: Gábor Bertalan esperes, a szepsi
Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Helyszín:
Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház díszterme.
A rendezvény nyilvános és ingyenes.

VITÉZ LÁSZLÓ CSODALÁDÁJA. A Burattino Bábszín-
ház elõadásai: szeptember 2-án 16.00: Vitéz László cso-
daládája. 3-án 10.00: Három jó tanács. Helyszín: Kor-
zó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei
könyvtárban: szeptember 2-án 10.00: Babaangol. 5-én
14.00–16.00: Õszi ablakdísz készítése. 7-én 14.00–
16.00: Õszi ajtódísz készítése.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Gulyás Emil fotókiállítása a
Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megnyi-
tó: szeptember 5-én 16.30-kor. Megtekinthetõ: szeptem-
ber 25-éig.

KEREKÍTÕ. Vezeti: Szikora Csilla. Idõpont: szeptem-
ber 8-án 10.00 óra. Helyszín: Móricz Zsigmond könyv-
tár.

OPERETTEST. Vedd fel a szép ruhád, ma kicsikém! Ládi
Gabriella és Bagi Csaba, azaz az Operett Miskolcz mû-
sora a Városmajori Mûvelõdési Házban szeptember 13-
án 18.30-tól. Jegyeket szeptember 4-étõl vásárolhatnak a
helyszínen 8.00 és 16.00 óra között. Információ: 42/434-
002.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évi képzõmûvé-
szeti ösztöndíjasainak kiállítása látható a Pál Gyula Te-
remben. Kiállító mûvészek: Czigándy Varga Sándor szob-
rász-, Fekete Nóra Ágnes textil-, Lengyel Tibor szobrász-
mûvész. Megtekinthetõ: szeptember 16-áig, keddtõl
szombatig 9.00–17.00 óráig. E-TÖLTÕ-

ÁLLOMÁS
Elektromos autótöltõ ál-

lomást adnak át a Korzó
Bevásárlóközpont mély-
garázsában, a -2. szinten
szeptember 8-án, pénte-
ken 11 órától. Az e-töltõ-
ket átadja és a rendez-
vényt megnyitja dr. Arad-
szki András, energiaügyért
felelõs államtitkár és dr.
Kovács Ferenc polgármes-
ter. Mindemellett az ér-
deklõdõk a  Korzó téren ta-
lálkozhatnak az autós piac
e-autóinak legjavával is,
köztük BMW, Mitsubishi,
Toyota, Nissan, Kia, Mer-
cedes és Tesla autókkal,
melyeket akár ki is próbál-
hatnak.

ÚJRA HAZAHÍVTA ÕKET
A HARANGSZÓ

Idén 70 éve, hogy 1947-
ben a csehszlovák hatósá-
gok, az úgynevezett lakos-
ságcsere értelmében, töb-
bek között a szlovákiai
Andódról összesen 98 csa-
ládot – 452 személyt – te-
lepítettek ki az országból.
Egy részük Nyíregyházán
és környékén lelt új ott-
honra. A közelmúltban a
még ma is élõ érintettek,
illetve a kitelepített csalá-
dok tagjai, rokonai és  le-
származottjai   jubileumi
találkozón vehettek részt a
szlovákiai Andódon és he-
lyezték el együtt az emlé-
kezés virágait.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„A RABOKNAK MÉG A JÖVÕ HÉTEN LEENDÕ
BEKÖLTÖZHETÉSE ELÉ MI SEM VET GÁTAT”

A m. kir. törvényszék 1871-es nyíregyházi megszer-
vezésével a város vezetõinek vállalnia kellett, hogy he-
lyiségeket biztosít a törvényszék, a járásbíróság, a telek-
könyv és a börtön számára is. Így adta át a városháza
jelentõs részét a törvényszék hivatalainak, míg a börtön
céljaira a városi tulajdonban lévõ Korona-házat alakí-
tották át. Az új börtön felépültéig, mintegy húsz éven át
õrizték itt a vizsgálati fogságban lévõket és az elõzetes
letartóztatottakat. Ezt az épületet – a név átörökítésével
– a Korona Szálló építése miatt bontják majd le 1895-
ben.

Hosszú várakozás után, 1889. szeptember 25-én a
Barzó–Vojtovits építészpáros tette le a Wagner Gyula
építész által tervezett börtön épületének alapkövét a
Bujtos szélébõl kihasított területen. Megelõzve a törvény-
szék épületét, elõbb a börtön felépítéséhez fogtak hoz-
zá és az elsõ rabokat 1891 februárjában már be is köl-
töztették. Ekkor a börtön 203 helyiségébõl összesen 99
a zárkák száma. A tervezõ és az építõk jó munkát vé-
geztek, hiszen a börtön „termeinek és zárkáinak tiszta-
sága, egészséges levegõje és világossága sok iskolát és
nemesebb cél szolgálatában álló közintézményt múl
felül”. Ezen kívül „gondoskodva van abban mindenrõl,
ami szabadságától ideiglenesen megfosztottnak kényel-
met, nemes foglalkoztatást nyújthat, a legaprólékosab-
ban szem elõtt tartva azon tényezõket, melyek a lélek
és test épségének fenntartására megkívántatnak”. Mint-
ha nem is egy börtön leírását olvasnánk! A kiszolgáló-

helyiségek mellett nõi és férfikórház, orvosi, lelkészi és
tanítói szoba, valamint egy tágas imaterem is található,
amely tanulási célokra is igénybe vehetõ. Azonban „az
épületek északkeleti sarkában egy kisterjedelmû udvar
van, hol az esetleges akasztások fognak megejtetni,
ugyanitt van a halottas kamra is”. Ezen az udvaron vég-
zik majd ki 1958 májusában Szilágyi Lászlót és Toma-
sovszky Andrást, az 1956-os forradalom két helyi veze-
tõjét, ahogyan errõl a fogház bejáratánál lévõ emlék-
tábla is tanúskodik.


